
แจง  รายการโอนเงินของ สพป.เชียงราย เขต 1

           กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย ไดโอนเงินท่ีขอยืมเงินคูปองครู ไปอบรมวันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2561

เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  สําหรับผูท่ีอบรมต้ังแต 14   กรกฎาคม 2561 เปนตนไปจะทยอยเบิกจาย

และโอนเงินในลําดับตอไป  

1 นางพราวพิมล  ศรีไชยวงค 5,406.00              เงินยืมคูปองครู

2 นางบุษกร   กาวี 3,920.00              เงินยืมคูปองครู

3 นางรัชนี    บุญเจริญ 3,920.00              เงินยืมคูปองครู

4 น.ส.ชมพูนุท   ปนนํา 10,000.00             เงินยืมคูปองครู

5 นางสุภัคพร   วรรณชัย 8,900.00              เงินยืมคูปองครู

6 นางนิศารัตน   ไชยมูล 8,900.00              เงินยืมคูปองครู

7 น.ส.สุจิตราภรณ   จันทรเลน 8,800.00              เงินยืมคูปองครู

8 นางเกษมศรี   วิพันธเงิน 9,000.00              เงินยืมคูปองครู

9 นางสายฝน  เตียมธะนะ 9,600.00              เงินยืมคูปองครู

10 นายจีระศักดิ์   รัตนแสง 9,600.00              เงินยืมคูปองครู

11 นางจารุรักษ  รัตนแสง 8,600.00              เงินยืมคูปองครู

12 น.ส.กานตนรินทร  สุขเสริม 5,450.00              เงินยืมคูปองครู

13 นายเกรียงไกร   เตชวงศ 8,820.00              เงินยืมคูปองครู

14 น.ส.ศิราณี    ราชลํา 4,320.00              เงินยืมคูปองครู

15 นางจารวี    ชัยรัตน 3,690.00              เงินยืมคูปองครู

16 นางกรรณิฌา    ไชยรินคํา 5,100.00              เงินยืมคูปองครู

17 นางอําพร   เทพวงค 4,220.00              เงินยืมคูปองครู

18 นายอุทัย   นันตรัตน 3,745.00              เงินยืมคูปองครู

19 นางรัตติการ   ปญญาดี 3,920.00              เงินยืมคูปองครู

20 นายสุริยันต  หนอคําหลา 10,000.00             เงินยืมคูปองครู

21 นางลดาวัลย   ไชยวงค 4,500.00              เงินยืมคูปองครู

22 นายสุชิต    เวียงสมุทร 4,880.00              เงินยืมคูปองครู

23 นางอุบล   ผัดผาย 4,880.00              เงินยืมคูปองครู



24 น.ส.อริสรา   ประดับชมพู 4,480.00              เงินยืมคูปองครู

25 นางวรัญธร   หนอทาว 5,080.00              เงินยืมคูปองครู

26 นางอัญชลี   ธนสารพิพัฒนคุณ 9,200.00              เงินยืมคูปองครู

27 นายเทวารินทร  ธรรมสอน 4,380.00              เงินยืมคูปองครู

28 นางปุณิกา   พิมพเวิน 4,385.00              เงินยืมคูปองครู

29 นางวราภรณ   สลีสองสม 7,690.00              เงินยืมคูปองครู

30 น.ส.ออยทิพย   กันทะวี 5,100.00              เงินยืมคูปองครู

31 น.ส.ขวัญฤดี    หมายหม้ัน 3,990.00              เงินยืมคูปองครู

32 นางผวรรณตรี   หนูอุน 7,534.00              เงินยืมคูปองครู

33 น.ส.อภิญญา   มะโนคํา 8,900.00              เงินยืมคูปองครู

34 นางศิริลักษณ   อ่ินคํา 4,400.00              เงินยืมคูปองครู

35 นางนภาพร   จันทรังษี 4,740.00              เงินยืมคูปองครู

36 นางพรรณี   ปลอดโปรง 8,900.00              เงินยืมคูปองครู

37 นางยุเพียรพร   พงษสังกา 4,900.00              เงินยืมคูปองครู

38 นายธีรวิชญ   สุวรรณเจริญ 8,900.00              เงินยืมคูปองครู

39 นางกชณิภา   มาสิม 4,470.00              เงินยืมคูปองครู

40 นางเปรมจิตต   ลําดวนหอม 5,480.00              เงินยืมคูปองครู

41 น.ส.จันทิวา   เตจะ 3,850.00              เงินยืมคูปองครู

42 นางดนตรี   ดวงสม 4,200.00              เงินยืมคูปองครู

43 นางสุวิมล   อินทรชัย 4,300.00              เงินยืมคูปองครู

44 นางสุพิชญชา  เกษมราษฎร 4,880.00              เงินยืมคูปองครู

45 นางนันทนภัส  ไชยมูล 14,200.00             เงินยืมคูปองครู

46 นางวริยา  ศรีสุวรรณภรณ 10,000.00             เงินยืมคูปองครู

47 นางจารุณี   วงศเมือง 5,100.00              เงินยืมคูปองครู

48 นางสาวณฐมน   ภูมิตัน 16,000.00             เงินยืมคูปองครู

49 นายณรงค   ชุมภูจันทร 4,500.00              เงินยืมคูปองครู

50 นางอติตาภรณ   จันทะรส 4,900.00              เงินยืมคูปองครู

51 นายวรศักดิ์    ชัยแกน 5,100.00              เงินยืมคูปองครู

52 นางรัติยา    ศุขมณี 4,900.00              เงินยืมคูปองครู

53 นางเกศนา   ใจบาน 5,100.00              เงินยืมคูปองครู



54 นางกัลยาณีย   ปลาทอง 5,100.00              เงินยืมคูปองครู

55 น.ส.ศรีวรรณา   เหมืองทอง 4,100.00              เงินยืมคูปองครู

56 นางมาลินี  พัวตระกูล 4,000.00              เงินยืมคูปองครู

57 นางวีรวัลย   สิริบุญยะพร 3,986.00              เงินยืมคูปองครู

58 นายชิติพัทธ   เที่ยงมงคลชัย 4,500.00              เงินยืมคูปองครู

59 นายเสกสรร   ฤทธิแผลง 8,600.00              เงินยืมคูปองครู

60 นางรุงนภา   ทองขวัญ 3,700.00              เงินยืมคูปองครู

61 นายโยธิน    กุมนา 3,920.00              เงินยืมคูปองครู

62 นางสุพรรณ   แกวเปง 3,920.00              เงินยืมคูปองครู

63 นางอัมพร   นันทชัย 6,300.00              เงินยืมคูปองครู

64 นายดรัณภพ   พงษดวง 8,500.00              เงินยืมคูปองครู

65 นางกรกนก   กรฐิติปญญา 3,670.00              เงินยืมคูปองครู

66 นางฐิติรัตน   พลเยี่ยม 31,500.00             เงินยืมคูปองครู

67 นายจักรกฤษณ   ศรีรัตน 3,745.00              เงินยืมคูปองครู

68 นางสุพานี   ชุณหปราณ 4,500.00              เงินยืมคูปองครู

69 นางเรวดี   โรจนประโคน 4,500.00              เงินยืมคูปองครู

70 นางจิรภิญญา   พฤฒิพงศพิสุทธ์ิ 4,200.00              เงินยืมคูปองครู

71 นางมยุรา    ปนโพธิ์ 5,100.00              เงินยืมคูปองครู

72 นางศิริพร   ไชยวงคษา 5,100.00              เงินยืมคูปองครู

73 นางธิรดา    ชื่นชม 26,800.00             เงินยืมคูปองครู

74 นางนงครักษ   มาลีรัตน 48,080.00             เงินยืมคูปองครู

75 นางสุรีรัตน   กาบแกว 6,280.00              เงินยืมคูปองครู

76 นางจีรภรณ   รูทํานอง 9,000.00              เงินยืมคูปองครู

77 นางจันทรสม   จะสิงห 24,200.00             เงินยืมคูปองครู

78 นายภูมรินทร   คลองแคลว 4,500.00              เงินยืมคูปองครู

79 นางรัชนี   บุญเจริญ 8,420.00              เงินยืมคูปองครู

80 น.ส.นันทาทิพย   กันทะวัง 4,996.00              เงินยืมคูปองครู

81 น.ส.ภรณทิพย   เกษมคุณ 9,300.00              เงินยืมคูปองครู

82 นางดาวเรือง   ขาววัด 5,320.00              เงินยืมคูปองครู

83 นางบัวผัน    ชอบธรรม 2,910.00              เงินยืมคูปองครู



84 นางอัฑฒศยา   เรือนคํา 3,700.00              เงินยืมคูปองครู

85 น.ส.ชรินทรทิพย   ขันอุระ 3,920.00              เงินยืมคูปองครู

86 น.ส.กนกวรรณ   ไชยมงคล 4,026.00              เงินยืมคูปองครู

87 นางศิริพร   ปฐมวงค 4,680.00              เงินยืมคูปองครู

88 น.ส.รัชฎาภรณ   สุขใจ 4,400.00              เงินยืมคูปองครู

89 นายสมคิด   เครือบุญ 3,690.00              เงินยืมคูปองครู

90 น.ส.อังคณา   หาญคําภา 7,840.00              เงินยืมคูปองครู

91 นางสาวพนัดดา จอมสวรรค  กุมนา 3,920.00            เงินยืมคูปองครู

92 นางลาวัลย  สุขเกษม 5,100.00            เงินยืมคูปองครู

93 นางสาววิชุณีย  วิไลทัศนา 3,920.00            เงินยืมคูปองครู

94 นางยุพิน  เตมิยะ 3,920.00            เงินยืมคูปองครู

95 นางสาวแขนภา  อินตะอดทน 4,780.00            เงินยืมคูปองครู

96 นางสาวพิมลวรรณ  จูเปาะ 9,120.00            เงินยืมคูปองครู

97 นางสาวธนพร  ทําของดี 9,600.00            เงินยืมคูปองครู

98 นางสาวสายทอง  ทัพธานี 5,100.00            เงินยืมคูปองครู

99 นางมัตติกา   ธุวะคํา 4,900.00            เงินยืมคูปองครู

100 นางสาวธิดารัตน  ธรรมโม 4,900.00            เงินยืมคูปองครู

101 นายบุญชัช  ผลทิพย 4,500.00            เงินยืมคูปองครู

102 นางผองศรี  โหตระกิตย 9,000.00            เงินยืมคูปองครู

103 นางแสงเดือน  ไชยชนะ 7,666.00            เงินยืมคูปองครู

104 นางสาวณรดาภรณ  ศรีจักร 4,400.00            เงินยืมคูปองครู

105 นางอรุณวรรณ  ปญญาบุญ 5,000.00            เงินยืมคูปองครู

106 นางสาวภูษณิศา  ถูกใจ 3,700.00            เงินยืมคูปองครู

107 นางประภาพร  ทุงภักดี 4,180.00            เงินยืมคูปองครู

108 นายคม  ทุงภักดี 3,780.00            เงินยืมคูปองครู

109 นายธนากร  เจนแสง 6,500.00            เงินยืมคูปองครู

110 นางสาววงเดือน  ไชยชมภู 8,690.00            เงินยืมคูปองครู


